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Aangeraden door architecten en veiligheidsspecialisten. Compatibel met alle deurvergrendelsystemen op de markt.
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Meerdere oplossingen 
voor toegangscontrole

Eén centrale kan tot 4 vingerlezers 
beheren.
• Tot 99 vingers kunnen ingelezen 

worden
• 4 relais
• Instelbare tijd zones
• Registratie van de toegang
• Eenvoudige bediening via de 

centrale

De juiste oplossing voor 
privé woningen, KMO en 
verenigingen.

Toegangscontrole via 
netwerk

Het computergestuurde systeem 
voor alle toepassingen.

• Tot 2000 vingers per lezer
• Tot 4 relais
• Onbeperkt aantal lezers
• Onbeperkt aantal gebruikers
• Instelbare tijdzones
• Registratie van toegangen

De juiste oplossing voor be-
drijven, overheden en open-
bare gebouwen.

Oplossingen op maat

3 functies zoals openen van de 
deur, alarmsysteem en opening 
onder dwang mogelijk met slechts 
één vingerlezer.
• Tot 99 vingers kunnen ingelezen 

worden
• 1 tot 3 relais
• Eenvoudige bediening via de 

centrale

De beste oplossing voor 
een eenvoudige, autonome 
toegangscontrole voor privé 
woningen.
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• Uiterst groot gemak en gemoedsrust
      Met ekey heb je altijd je sleutel bij…
      Geen zorgen over sleutels, kaarten of codes
• Geschikt voor buitengebruik
      Weersbestendige vingerlezer…
      Geen beperkingen voor binnen- en buitengebruik
• Bespaart tijd en geld
      Gebruikers toevoegen of wissen naar wens….
      Geen kosten voor vervanging van verloren, beschadigde sleutels  
      of badges 
• Gebruiksvriendelijk
      Eenvoudig beheer van gebruikers
      Eenvoud in gebruik
• Privacy voor gebruiker
      De vingerlezing wordt vertaald in een code…
      De echte vingerafdruk wordt niet bewaard.

Eenvoudig en voor de hand liggend!

Nooit meer:
l Onhandige sleutelbundels
l Verloren sleutels 
l Vergeten sleutels
l Doorgeven van sleutels
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